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Høringsuttalelse: " Felles elektronisk tjenesteyting i offentlig sektor"

Vi viser til brev av 25. juni 2008 hvor det bes om tilbakemelding på arbeidsgiupperapporten om felles 1K.1 -arkitektur.
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Den 21. desember 2007 leverte prosjektgruppen FAOS (Felles Arkitektur i Offentlig Sektor) forslag til fell IKT-
arkitektur i offentlig sektor. Som en av høringsinstansene, er Husbanken blitt bedt om å gi tilbakemeldinge • på hele eller
deler av dokumentet.

Husbanken har gått igjennom dokumentet og er i all hovedsak enig i både begrunnelsen for en felles IKT a rkitektur,
prinsippene og komponentene som er beskrevet samt de beskrevne styringsprinsippene. Ytterligere komma istarer er
oppsummert under.

Arkitekturprinsipper  (kap. 3 i rapporten)
Punkt 3.2.1 Tjenesteorientering

Dokumentet får på en god måte frem at tjenesteorientering skal være grunnprinsippet for IKT-utvikling. I.)e tte er et
prinsipp som også Husbanken mener er meget viktig.

Punkt 3.2.5 Åpenhet

Det foreslås at en stiller sterkere krav til åpenhet enn det som er beskrevet i dokumentet. Enhver tjeneste bt,3l være basert på
åpne standarder. Er standarden kun "godkjent", vil det kunne legge begrensninger på bruken.

Generelle kommentarer

Arkitektuprinsippene bør være delvis obligatoriske. De bør gjelde hele offentlig sektor og bør innføres gran vis.

Husbanken foreslår å også ta med et arkitekturprinsipp hvor en har et klart skille mellom forretningslogikk c g
isskaper kansystemtekniske egenskaper. For gslogikk er eksempelvis beregninger, regler num. Systemtekniske egX

være skalering, sikkerhet, logging, feilhåndtering mm. Arkitekturen bør tilstrebe at en kan utvikle ren fom:j lingslogikk
uten direkte bindinger til de systemtekniske egenskapene.

Virksomhetsprosesser  (kap. 4 i rapporten)

Ingen ytterligere kommentarer.

Felleskomponenter og fellestjenester  (kap. 5 i rapporten)
Generelle kommentarer

Det foreslås at en tydeliggjør forskjellen mellom begrepene felleskomponent og fellestjenester.
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Angående komponenter.

• De foreslåtte felleskomponentene/tjenestene dekker stort sett behovene for Husbanken

• En felles tjenestekatalog er en komponenttjeneste som bør prioriteres for å få kartlagt hvilke tjenester som er
tilgjengelig i dag. I tillegg bør elD prioriteres.

• Krav til komponenter/tjenester

o Åpne  standarder

o Mest mulig åpen kildekode

o Skille mellom forretningslogikk og systemtekniske egenskaper

o Komponenten må bestå av et sett av tjenester

'Telles metadata" bør i størst mulig grad kunne genereres automatisk fra aktuelle tjenester for å sikre konsistens og god
vedlikeholdbarhet.

Styringsprinispper  (kap. 6  i  rapporten)
Generelt

Husbanken støtter forslaget om en tverrdepartemental styringsfirnksjon som skal sikre styring, forvaltning og oppfølging
for en felles offentlig IKT-arkitektur. Det foreslås imidlertid at denne styringsfiurksjonen gjøres mer universell slik at
hovedprinsippene også kan benyttes som mal for digital ledelse innad i offentlige virksomheter. Dette for å bedre styringen
av intern IKT-arkitektur på tvers av avdelinger og seksjoner.

Samfunnsøkonomisk analyse av felles IKT-arkitektur  (kap. 7 i rapporten)
Punkt 7.1.2.6 Økt levetid på IKT-komponenter

Når komponentene etter hvert vil bestå av et sett av tjenester vil komponentens levetid trolig øke i forhold til dagens
situasjon. De mange kontekstuavhengige tjenestene i en komponent vil få en betydelig økning i levetid. Aggregerte
tjenester vil få en kortere levetid. Totalt sett vil levetiden sannsynligvis øke en del. Størrelsen (0/+) virker for lavt.
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